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med omtanke

BankInvest bedst til ansvarlige investeringer
Det internationale tidskrift CFI.co har kåret
BankInvest til Danmarks bedste, når det gælder
ansvarlige investeringer.
Best ESG Responsible Investor Denmark. Sådan
lyder titlen på den pris, som BankInvest har modtaget fra det internationale London-baserede
finanstidsskift CFI.co.
I sin motivation for tildeling af prisen fremhæver
dommerpanelet blandt andet den integrerede analyse i forhold til miljø, sociale forhold
og ledelse (kaldet ESG) i virksomhederne og
udøvelsen af aktivt ejerskab.

Dommerne hæfter sig også ved BankInvests
bæredygtighedsrapporter, der giver kunderne
mulighed for at se, hvordan de enkelte
investeringsporteføljer placerer sig i forhold til
ESG, CO2-udledning og bidrag til FN’s verdensmål.
Magasinet udkommer fire gange årligt og har
gennem en årrække uddelt priser relateret til
corporate governance og ansvarlige
investeringer. I år er første gang, at der uddeles
en national ansvarlighedspris til en investor i
Danmark, og her faldt valget altså på BankInvest.

Fokus på transparens

I BankInvest er
bæredygtighed og
afkast hinandens
følgesvende
- ikke hinandens
modsætninger.

Siden 2016 har BankInvest integreret selve arbejdet
med bæredygtighed i investeringsprocesserne på
niveau med finansiel og strategisk analyse.
BankInvest har fokus på transparens og har siden
2019 udgivet en bæredygtighedsrapport
“Bæredygtigt aftryk” på 25 fonde. Derudover oplyser
vi om, hvordan vi stemmer på alle generalforsamlinger.
“Vi skal kunne tåle at blive kigget i kortene, og vi skal
kunne stå på mål for de investeringsbeslutninger,
vores porteføljeforvaltere træffer,” siger chef for
ansvarlige investeringer, Mads B. Søndergaard.

Sådan arbejder BankInvest med ansvarlige investeringer
I BankInvest tror vi på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt. Derfor
investerer vi i virksomheder, der handler ansvarligt. Vi investerer i flere tusinde virksomheder og i lande verden
over. Vi får derfor hjælp fra eksperter, der fungerer som vores øjne og ører, og taler med virksomhederne for os.
Når vi stiller krav til virksomhederne, stiller vi også krav til os selv. BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer
med vores adm. direktør for bordenden styrer indsatsen. Komitéen drøfter aktuelle sager og lægger linjen for
ansvarlighed og bæredygtighed.
Materialet er produceret i september 2020 af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som generel information, der ikke udgør tilbud eller opfordring til at gøre tilbud i forhold til eventuelle finansielle instrumenter nævnt i materialet. Formålet med materialet er at give generel information og skal ikke
betragtes som investeringsanalyse, -anbefaling eller -rådgivning.BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er
leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. Det bemærkes, at historisk afkast- og kursudvikling
ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast- og kursudvikling. Yderligere oplysninger om BankInvest findes på www.bankinvest.dk
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